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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 كتـاب الديـات
 .مجع دية وهي املال املؤدى إىل اجملين عليه أو أوليائه بسبب اجلناية :الديات 

ما دون النفس كأن يقطع له طرف ، فدية هذا الطرف هذا إذا كانت اجلناية في" املؤدى إىل اجملين عليه"
 .تدفع إىل هذا اجملين عليه

 .إذا كانت اجلناية يف النفس، فإذا قُتل فديته إىل أوليائه" أو أوليائه" 
 [.كل من أتلف إنسانا  : ] قال رحمه اهلل
 .أي معصـوما  

 [.بمبـاشرة أو سبب لزمتـه الديـة : ] قال
 .ف فيقتلهمبباشرة كأن يضربه بالسي

كأن يلقيه إىل سبع فيأكله ، أو يشهر يف وجهه سالح فيموت أو حيفر بئرا  ليس لـه ففرهـا : أو سبب 
 .فعليه الدية ، فكل من أتلف إنسانا  معصوما  مبباشرة أو سبب لزمته دية

ؤمنـة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا  إال خطئا ومن قتـل مؤمنـا  خطئـا  رتحريـر رقبـة م : لقـوله تعالى
 ودية مسلمة إلى أهله إال أن يصدقوا 

 [.رإن كانت عمدا  محضا  رفي مال الجاني حالة : ] قال
فــإذا كانــت اجلنايــة عمــدا  ســوال كانــت يف الــنفس أو فيمــا دون الــنفس فالديــة يف مــال اجلــا  با مجــا ، 

  وال تزر وازرة وزر أخـرى  : لقـوله تعالى
ال يجنـي  ـان إال علـى : " قـال ترمـي  وابـن ما ـه أن النبـي ولما ثبت رـي سـنن أبـي داود وال 

 " .نفسه ال يجني والد على ولده وال مولود على والده 
 .واألصل يف ضمان املتلفات أهنا جتب على املتلف نفسه

 [ته لوشبه العمد والخطأ على عاق: ] قال
رــي ودليــل مــا تقــدب مــا  بــت  فجنايــة شــبه العمــد الديــة فيهــا تكــون علــى العاقلــة عنــد مجهــو  العلمــال،

 الصحيحن أن امرأتين من هييل ضربت إحداهما األخرى بحجر رقتلتها ومـا رـي بطنهـا رقضـى النبـي 
 ".بدية المرأة على العاقلة" 
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الدية على العاقلة ، ودية جنايـة اططـأ علـى العاقلـة وهـو مـن  وهو قتل شبه عمٍد ، وقد أوجب النيب 
لى أن دية شبه العمد جتب علـى العاقلـة مـن بـاب الت فيـف علـى القاتـل مـع كونـه باب أوىل ، فالشر  قد دل ع

 .قد جىن لكن جنايته مل يكن مقصودا  هبا القتل
فــإذا  بــت هــذا يف شــبه العمــد فــأوىل مــن ذلــ  أن يببــت يف اططــأ وهــذا بإمجــا  العلمــال كمــا فكــى ذلــ  ابــن 

 .املنذ 
ففـي جنايـة العمـد جتـب الديـة يف مـال اجلـا  فالـة  [لة  حا]: وقد قال املؤلف قبل ذل  يف جناية العمـد

غري مؤجلة، فلـيس للقاضـي أن يؤجلهـا، وذلـ  ألن هـذا هـو األصـل يف املتلفـات، وإن ضـماهنا وـب فـا  ، و  
 .دليل يدل على جواز تأجيله

ا وأمــا ديــة جنايــة شــبه العمــد واططــأ، فإهنــا تؤجــل علــى  ــال  ســن ، وقــد اســتدل أهــل العلــ  علــى هــذ
 .عن عمر واأل ر البا  عن علي  ضي اهلل عنهما،  وامها البيهقي يف سننه: بأ رين، األ ر األول

 .و  يعل  هلما خمالف: قالوا
وهـذا لــو صـث األ ــران، لكـن األ ــرين يف إسـنادمها ضــعف فاـديض عمــر إسـنادى ضــعيف، وفـديض علــى 

 .إسنادى منقطع
لعلمــال علــى التأجيــل يف جنايــة شــبه العمــد واططــأ، لكــن  فــالف بــ  أهــل العلــ  يف ذلــ  فقــد اتفــ  ا

والنظر يـدل علـى ذلـ ، وذلـ  ألن ديـة شـبه العمـد وديـة اططـأ خمففـة لكوهنـا جتـب علـى العاقلـة و  جتـب علـى 
 .اجلا  فناسب الت فيف

وهــذا التأجيــل فيــض مل يــر ا مــاب أو القاضــي املصــلاة يف األــول، أمــا لــو  أى ا مــاب أن املصــلاة يف  
هنا فالة  فله ذل  كما قر  ذل  شيخ ا سالب ابن تيمية ونص عليه ا ماب أمحد ، كأن يكـون اجملـين عليـه أو كو 

 .أولياؤى فقرال وأوليال اجلا  أغنيال   حيتاجون إىل التأجيل، فإهنا تكون فالة  بنال  على األصل
وهــو مــن اجلــا  عنــد تعــذ  العاقلــة  فــإن تعــذ  أفــذها مــن العاقلــة فمــن بيــت املــال ، وقــال شــيخ ا ســالب تؤفــذ

 .أصح
وهذا اأك   ابت أيضا  يف دية الكتايب كما هو  ابت يف دية املسل  ألن دية الكتايب جتب يف قتل النفس 

 .دية املسل  اليت جتب يف قتل النفس فهما نظريان، وهذا أصث الوجه  يف مذهب ا ماب أمحد  فأشبهت
 .ؤجلة على  ال  سن  ويكون ذل  يف آفر اأولدية اططأ وشبه العمد جتب م: إذن
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وتكــون بدايــة اأــول مــن فــ  الوجــوب، فــإذا كــان قتــل نفــس فوقــت الوجــوب املــوت فــإذا مــات يف أول 
شهر حمرب فإهنا جتب يف هناية هذا اأول وهو هناية شـهر ذي اأجـة ألنـه بـذل  يـت  اأـول فيجـب البلـض، فـإذا 

 .وجب البلض البا  مث كذل  يف البلض األفريأتى نفس الوقت من السنة البانية 
بال سراية فوقت الوجوب من ف  القطع وإذا  اندملوأما إذا كان فيما دون النفس، فإذا كان اجلرح قد 

بعــد الســراية فوقــت الوجــوب مــن فــ  ا نــدمال، فــإذا قطــع إصــبعه فســرت اجلنايــة إىل بقيــة األصــابع مث  انــدمل
 .ة من ف  ا ندمالاندمل اجلرح فوقت وجوب الدي

 [.و بت الدية ريهما: .. وإن غصب حرا  صغيرا  رنهشته حية أو أصابته صاعقة إلى أن قال: ] قال
 .إذا غصب فرا  ومل يقل عبدا ، وذل  ألن العبد مال و املال   جتب فيه الدية وإمنا جتب القيمة

يف املوضع الذي فبس فيه فمـات فتجـب فإذا غصب فرا  صغريا  فابسه فنهشته فية فمات أو أصابته صاعقة 
 .الدية على الغاصب

وهكذا يف كل ما يتعل  باحملل الذي ُفبس فيه، كأن يقع السقف أو يصاب بوبال، أو حنو ذل  فتجب 
 .عليه الدية، وذل  ألنه هو املتسبب يف قتله

 [. رضأو مـات بم] :قال
ب مبـر  لـيس بسـبب اأـبس ، فمـات فيـه إذا فبس فـرا  صـغريا  يف غرفـة أو دا  أو يف موضـع مـا فأصـي

 .فإن الغاصب جتب عليه الدية
 .ألن يدى يد غاصبة فقد تلف هذا اأر الصغري يف يدى ويدى يٌد غاصبة، وهذا قول يف املذهب: قالوا

، وذل  ألن هـذا اأـر الصـغري لـيس  وهو الرا حواملشهو  يف املذهب فالف هذا وأنه ليس فيه الدية 
 .دفل حتت اليد مبال وعليه فال ي

 [.أو غل حرا  مكلفا  وقّيده رمات بالصاعقة أو الحية و  بت الدية ريهما : ] قال
إذا غلَّ فرا  مكلفا  يف عنقه ويف يدى ، وقّيدى برجليه فمات بالصاعقة أو اأية وجبت الديـة، وكـذل  لـو 

اهلـرب مـن الصـاعقة أو اأيـة مـالف مـا  قّيدى يف  جليه من غري أن يغُله ألنه إذا قيـدى يف  جليـه فإنـه   يسـتطيع
إذا ّغلــه يف عنقــه أو يــدى فإنــه يــتمكن مــن اهلــروب مــن املوضــع الــذي أصــابته الصــاعقة فيــه أو هنشــته اأيــة فيــه ، 

 .وهي أظهر كما تقدب ( أو ) وعرب يف الفرو  بـ
ة ألنــه هــو املتســبب يف فــإذا غلــه يف يــدى يف دا  حتتــاي إىل أن يفــتث البــاب فــإن اأكــ  كــذل  فتجــب عليــه الديــ

 .قتله واملتسبب جتب عليه الدية كما تقدب ، مالف ما لو كان يف فضال وغلت يدى فإنه ميكنه اهلروب
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 رصـل
وإذا أدب الر ل ولده، أو سلطان رعيته أو معلم صبية ولم يسـر  لـم يضـمن مـا تلـف : ] قال رحمه اهلل

 [به
معلــ  القــرآن صــبيه ومل يســرف،   يف العــدد و  يف إذا أدب  جــل ولــدى، أو ســلطان  عيتــه، أو معلــ  ك

الشدة ومل يكن هذا املؤّدب ليس حمال  للتأديب كمن   يعقل كالصيب غري املميـز أو غـري العاقـل، فإنـه   يضـمن 
 .ما تلف به فىت لو مات املؤّدب

، فكمــا أن وذلــ  ألن هــذا الفعــل مــأذون فيــه شــرعا ، ومــا ترتــب علــى املــأذون فيــه فلــيس مبضــمون كاأــد
 .اأاك  لو ضرب الزا  مائة سوط فمات بذل  فال ضمان ألنه فعل مأذون فيه شرعا  فكذل  هنا

 [.ولو كان التأديب لحامل رأسقطت  نينا  ضمنه المؤدب : ] قال
فــإذا كــان التأديــب أامــل فأســقطت جنينــا  فإنــه يضــمنه املــؤّدب ألنــه هلــ  بســببه، فــا ذن وا د يف املــرأة 

 فإن هذا التلف قد فصل بسبب املـؤدب ومل يـؤذن لـه يف ذلـ ، وإن مل يكـن هـذا مـن فعلـه بـل كـان وأما الصيب
 .فطأ  ألن اططأ من أنوا  اجلناية كما تقدب فال إمث عليه لكن فيه الضمان

وإن طلــب الســلطان امــرأة لكشــف حــ  اهلل تعــالى أو اســتعدى عليهــا ر ــل بالشــر  رــي : ] قــال
 [.لطان والمستعد  دعوى له رأسقطت ضمنه الس

إذا طلــب الســلطان امــرأة لكشــف فــ  اهلل تعــاىل أو فــ  آدمــي كاــّد أي تكــون متهمــة بالزنــا وحنــوى أو 
تعزيــر أو غــريى كاــ   آدمــي فأســقطت ضــمنه الســلطان أو اســتعدى عليهــا  جــل بالشــرط يف دعــوى لــه ولــو كــان 

 .ذل  عن طري  القاضي فأسقطت ضمنه املستعدي
أن امـرأة كـان يـدفل عليهـا  جـل فأ سـل إليهـا عمـر : فعلهما، ويف مصنف عبد الـرزا  وذل  ألن اهلالك بسبب

ففزعـت فأســقطت فمــات جنينهـا فاستشــا  الصــاابة فمـنه  مــن قــال   شـي عليــ ، وقــال علـي أمــا ا مث فــنع  
 .وأما الضمان فعلي  فقضى بذل  عمر، وإسنادى ضعيف ومل أ  فالفا  ب  أهل العل  يف هذى املسألة

 [.ولو ماتت رزعا  لم يضمنا : ] لقا
فـإذا طلـب الســلطان امـرأة أو اســتعدى عليهـا  جــل بالشـرط يف دعـوى لــه فماتـت فزعــا  مل يضـمنا، وهــذا 
 .القول  واية عن ا ماب أمحد وقول يف املذهب وهو مذهب الشافعية وممن افتا ى الشيخ عبد الرمحن بن سعدي

 .عليهما الضمان القول البا  وهو املشهو  يف املذهب  أن
 .ألن اهلالك بسببهما، أي بسبب السلطان يف املسألة األوىل وبسبب املستعدي يف املسألة البانية: قالوا
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وفجة أهل القول األول يف أنه   ضمان عليهما، أنه فعل مـأذون فيـه شـرعا ، فالقاضـي قـد فعـل مـا هـو 
 .مأذون فيه شرعا  من طلب املرأة لكشف ف  اهلل تعاىل

ســتعدي مــأذون لــه يف ذلــ  شــرعا ، أي قــد فعــل مــا هــو مــأذون لــه فيــه ومــا ترتــب علــى املــأذون فلــيس وامل
 .وهيا هو القول الرا ح ري هيه المسألةمبضمون 

 .لو مل يكن مأذونا  له يف ذل  بل كان متعديا  فاينئذ عليه الضمان: وعليه
ل يف طلبهـا وفـّرط يف التببـت فعليـه الضـمان فلو طلبها السلطان على وجه التعدي فلـ  يتاـر ومل يتببـت بـل تعّجـ

 .واملستعدي إذا كان ظاملا  هلا فليس عليها ف  له، فإن الضمان يببت وذل  ألن هذا الفعل ليس مبأذون فيه
اآلمـــر  ومـــن أمـــر شخصـــا  مكلفـــا  أن ينـــزل بئـــرا ، أو يصـــعد شـــجرة رهلـــ  بـــه لـــم يضـــمنه ولـــو أن: ] قـــال

 [.سلطان
 .ينزل بئرا  أو يصعد شجرة فهل  هذا املكلف فإنه   يضمنه إذا أمر ش صا  مكلفا  أن

 .ألنه مل يكرهه فل  يكن سببا  يف إهالكه، ولو كان اآلمر سلطانا  ألنه مل يكرهه : وذل 
 [.كما لو استأ ره سلطـان أو غيـره : ] قال

ا أمــــرى فــــإذا اســــتأجر ســــلطان أو غــــريى أفــــر بئــــٍر، أو صــــعد شــــجرة فهلــــ  فإنــــه   يضــــمن، فكــــذل  إذ
 .با ستئجا  على غري وجه ا كراى، ففي كال املسألت    يضمن ألنه مل يتّعد

 .يدل على أنه لو كان املأمو  غري مكلٍف فإن عليه الضمان" ومن أمر ش صا  مكلفا: " ويف قوله
 .والذي يتبّ  أن هذا ليس على ا طال  بل مىت ما كان على وجه التعدي

 .ومل يكن هذا الصيب ممن حيسن ذل  فإنه فينئذ يكون عليه الضمان لتعديه فلو أمرى أن ينزل بئرا ،
وأما لو أمرى مبا حيسنه وهو مميز بأن يرسله يف فاجة أو حنو ذل  فياصل لـه هـالك و  يكـون يف ذلـ  

أ ّ ضمان عليه ؛ ألن العادة جتـري هبـذا فيـض كـان بينهمـا قرابـة أو صـابة أو  رالي  يتر حشيل من التعدي 
 .علي  وحنوى وهو قول املوف  ومحله يف الفرو  على ماتقدب ت

وإذا سل  ولدى الصغري إىل سباح فاذ  ليعلمه السـبافة فغـر  فالضـمان إذا مل يفـرط السـباح ألنـه فعـل 
 .ماجرت العادة به
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 بـاب مقـادير ديـات النفـس
أو اثنـا عشـر ألـف درهـم رضـه دية الحر المسلم مائة بعيـر أو ألـف ماقـال ذهبـا  : ] قال رحمه اهلل

 [.أو مائتا بقرة أو ألفا شاه
 :ويف اأُّلة  وايتان

 .أهنا ليست من أصول الدية: وهي املشهو : الرواية األوىل
 .أهنا من أصول الدية، ويف ذل  مائتا ُفلة  واألل من برد اليمن إزا  و دال : الرواية البانية

الــذهب، : وهــي ،ــس، األصــل األول، ا بــل، والبــا  هــذى هــي أصــول الديــة يف املشــهو  مــن املــذهب
 .الغنـ : البقر، واطامس: الفضة، والرابع: والبالض

 [.رهيه أصول الدية رأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله : ] قال
 .هذا من مفردات املذهب 

 .يقبل وهكذا فإذا أعطاى مائيت بقرة فإنه وب عليه أن يقبل، أو أعطاى ألفي شاى، فيجب عليه أن
أن ديتـه اثنـا عشـر  أن ر ال  قتل رقضى النبي : "بما روى أهل السنن عن ابن عباس: واستدلوا

 . هيا ري الفضة "ألفا  
مــن ( وعلــى أهــل الــيهب ألــف دينــار: ) قــال بمــا روى النســائي وغيــره أن النبــي : ويف الــذهب

 .حديث عمرو بن حزم
قضــى رــي ا بــل  روى أبــو داود مــن حــديث  ــابر أن النبــي  أصــل بمــا ىعلــى أن البقــر والشــيا: واســتدلوا

هـذى أدلـة هـذى . ألفـي شـاه ورـي الحلـل مـائتي ح لـة همائة من ا بل وري البقر مائتين من البقـر، ورـي الشـيا
 .األصول

وهــو مــذهب اجلمهــو  و ايــة عــن أمحــد وافتيــا  املوفــ  ، وعليــه أئمــة الــدعوة، : والقــول البــا  يف املســألة
الشيخ عبد الرمحن بن سعدي، أن ا بل هي األصـل وأن غريهـا بـدل عنهـا، فعلـى ذلـ ، تقـوب ا بـل يف  وافتا ى 

كل عصر، فننظر ك  تساوي من البقر وك  تساوي من الشياى وك  تساوي من الذهب وك  تساوي مـن الفضـة 
 .فتعطى كذل 

: عــن أبيــه عــن جــدى مــا  بــت يف ســنن أيب داود بإســناد جيــد عــن عمــرو بــن شــعيب: ودليــل هــذا القــول
مثامنائــة دينــا  أو مثانيــة آ ف د هــ ، وكانــت ديــة أهــل الكتــاب علــى  كانــت قيمــة الديــة علــى عهــد النــيب "

أ  إن ا بــل قــد غلــت ففرضــها يف : النصــف مــن ديــة املســلم ، فــىت كــان اســت الف عمــر بــن اططــاب فقــال
بقـرة ويف الشـياى ألفـي شـاة ويف األـل مـائيت فلـة ومل  الذهب ألف دينا  ويف الو   ا نا عشر ألفا  ويف البقر مـائيت
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وهذا يدل على أن ا بل هي األصل، وعمر قاله مباضر من الصاابة ومل ينكر فكان " يزد يف دية أهل الكتاب
أن الديـــة يف ا بـــل تـــتغل  و  يكـــون هـــذا يف غـــري ا بـــل فـــدّل علـــى أهنـــا هـــي : إمجاعـــا  ، ويـــدل علـــى هـــذا أيضـــا  

 .وهيا القول هو الرا حهي دية األطراف واجلراح كما سيأيت تقريرى، : ا أي ا بلاألصل، كما أهن
 .وأما األدلة اليت استدل هبا أهل القول األول فهي أدلة ضعيفة

 .فاديض ابن عباس، الصواب أنه مرسل
 .كذل : وفديض عمرو بن فزب

 .فيه عنعنة حممد بن إساا : وفديض جابر
 .وعليه العمل يف احملاك  عندنا وهو الذي عمل به أئمة الدعوة النجدية أن ا بل هي األصل، رالصحيح

هــذا ينبــين علــى هــذا القــول أي قــول اأنابلــة " فأيهــا أفضــر مــن تلزمــه لــزب الــو  قبولــه: " فقولــه: وعليــه
 .  يلزمه القبول: وعلى الرا حوتقدب أنه قول مرجوح ، 

 الغارم الي  و بت عليه الدية، أم ال يشتر  ذل ؟وهل يشتر  أن تكون ا بل من  نس إبله، أ  إبل 
 .قو ن ألهل العل  مها وجهان يف مذهب ا ماب أمحد

وري النفس المؤمنة مائة مـن  كقولهوهو املذهب أن ذل    وب  طالقات النصوص،  والرا ح
 . واى النسائي وهو فديض فسن، وغري ذل  من األفاديض اليت سيأيت ذكرها "ا بل
 إنها تقاس على الزكاة، ركما أن الزكاة يجب عليه أن يخر ها من ماله ركيل  ري الدية؟: لفإن قي

 .أن بينهما فا قا ، فإن الزكاة جتب من باب املواساة وأما الدية فإهنا جتب من الضمان : واجلواب
رفــي قتــل العمــد وشــبه، خمــس وعشــرون بنــت مخــاض، وخمــس وعشــرون بنــت لبــون، : ] قــال

 [حقه، وخمس وعشرون  يعةوخمس وعشرون 
 .والتغلي  كما يكون يف دية النفس فكذل  يف األطراف واجلراح  تفاقهما يف السبب املوجب 
 .هذى هي دية العمد وشبه العمد وهي دية مغلظة، جتب أ باعا  هذا هو املشهو  يف املذهب

 (.اعا  ثم ذكرهالدية أرب: ) قال بحديث ذكروه عن السائب بن يزيد، أن النبي : واستدلوا
 .واأديض ليس مشهو ا  يف شيل من كتب السنة، فيما  أيت، وذكرى السيوطي يف مجع اجلوامع وضّعفه

، مـاب أمحـد افتـا ى طائفـة مـن أصـاابهوهو مـذهب الشـافعية وهـو  وايـة عـن ا : والقول البا  يف املسألة
 . دهاأهنا جتب  ال ون فقه، و ال ون جذعة وأ بعون فلفه يف بطوهنا أو 
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الديـة : ) قال وهيا هو القول الرا ح، لما روى أبو داود، والترمي  والحديث حسن أن النبي
أال : "ويدل عليه ما تقدم ري حـديث سـاب " ري بطونها أوالدها خلفهثالثون حقه وثالثون  يعة وأربعون 

 ".إن دية الخطأ شبه العمد مائة من ا بل أربعون منها ري بطونها أوالدها
أن العمد كـذل  ، قـال القاضـي وهـو قيـاس والرا ح لّ  الدية يف قتل اططأ يف املشهو  يف املذهب وتغ

يف اأـرب ، أو يف األشـهر اأـرب ، أو  : املذهب وهذا التغلـي  فـاص يف ديـة الـنفس   الطـرف ، يف أ بعـة مواضـع
 .قتل ذا  ف  حمرب فإهنا تُغّل  إذا: كانت من حُمر ب يف املشهو  من املذهب ، وقال بعض اأنابلة كالقاضي 

ما  بت يف مصنف ابن أيب شيبه بإسناد صايث أن عبمان قضى يف امرأة قتلت يف اأرب بديـٍة : ودليل ما تقدب 
 .و  يعل  لعبمان خمالف يف هذى املسألة ، فإذا اجتمعت هذى البال  وجبت ديتان " و لض الدية
 [.األربعة الميكورة، وعشرون من بني مخاضثمانون من : وري الخطأ تجب أخماسا  : ] قال

فدية اططأ جتب أ،اسا  مثـانون مـن األ بعـة، أي عشـرون مـن بـين خمـا ، وعشـرون بنـت لبـون وعشـرون 
 .فقه وعشرون جذعة وعشرون من بنت خما ، وهي دية خمففة ،هذا هو املشهو  يف املذهب

 .ب أ،اسا ،  واى الدا  قطينواستدلوا مبا و د عن ابن مسعود مرفوعا  أن دية اططأ جت
 .جتب أ،اسا  مثانون من األ بعة املتقدمة وعشرون من بنت لبون: وقال الشافعية

بــــبعض  وايــــات ابــــن مســــعود، وهــــي عنــــد أهــــل الســــنن ، لكــــن اأــــديض ضــــعيف بروايتيــــه ، : واســــتدلوا
 .أنه من قول ابن مسعود كما يف مصنف ابن أيب شيبه بإسناد صايث والصواب

قضـى أن مـن  سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن  ـده أن النبـي وورد ري
، واأــديض قتــل خطــأ  رديتــه ثالثــون بنــت مخــاض وثالثــون بنــت لبــون وثالثــون حقــه وعشــرة مــن بنــي لبــون

 .إسنادى جيد، وبه قال طاووس من التابع 
إن دية : سنن أيب داود، أهنما قا  وقول ابن مسعود املتقدب، خمالف بقول عبمان وزيد بن  ابت كما يف

 .اططأ عشرون بنت خما ، وعشرون بين لبون و ال ون من بنات لبون و ال ون فقه
 .مل يقد  قد ا  حمدودا  ويف هذا قوة  قال ابن القي  يف هتذيب السنن هذى اآل ا  تدل على أن النيب

، فـاألمر يف ذلـ  واسـع، وهـذا يناسـب  يف النفس املؤمنة مائة من ا بـل ويعمل فينئذ بإطال  قوله 
 .ما يف دية قتل اططأ من الت فيف

 [.وال تعتبر القيمة ري ذل  بل السالمة : ] قال
 .فال تعترب القيمة فيما تقدب ذكرى بل السالمة

 .فقد تقدب أن قيمة ا بل يف املذهب ا نا عشر ألف د ه  قيمة البعري الوافد مائة وعشرون د مها  
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لواجب أن نشرتي البعري مبائة وعشرين د مها  وإن كان البعري يفقد شيئا  من شروط السـالمة ا: فهل نقول
 أب   بّد وأن تتوفر فيه شروط السالمة سوال كان مساويا  هذا القد  أب كان أكبر منه؟

 .هو البا  وأنه   تعترب القيمة يف ذل  بل السالمة فالفا  أليب اططاب من اأنابلة: اجلواب
أي أيب اططــــاب، ضــــعيف ألنــــه اــــالف إطالقــــات النصــــوص فظــــاهر إطالقــــات النصــــوص أن : ولــــهفق

الواجب يف ا بل السالمة وعليه فإنه  بد وأن تكون الدية مائة من ا بـل تتـوفر فيـه شـروط السـالمة وإن كانـت 
 .قيمة البعري أكبر من مائة وعشرين د مها  

 . [دية المسلم  ودية الكتابي نصف: ]  قال رحمه اهلل تعالى
 .هو اليهودي والنصرا  معاهدا  أو مستأمنا  أو ذميا  : الكتايب

 .فدية الكتايب نصف دية املسل 
 ،"عقــل أهــل اليمــة نصــف عقــل المســلمين" مــا ثبــت رــي ســنن أبــي داود أن النبـي: دليـل ذلــ 

 .الدية واأديض فسن: والعقل
 .وذهب األفناف إىل أن دية الكتايب كدية املسل 

  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميااق ردية مسلمة إلى أهله  : بقوله تعالى: ستدلواوا
أنه قضى على  جل مسل  قتـل يهوديـا  مـن أهـل الشـاب : "ومبا صث عن عمر كما يف مصنف عبد الرزا 

 ".بألف دينا 
ــه أهــل القــول األول   للاــديض املتقــدب وأمــا قــول عمــر فهــو قــول صــافب  والصــحيح مــا ذهــب إلي

هـذا لـو كـان صـرحيا  يف امل الفـة، مـع أن الـذي يظهـر أن عمـر إمنـا قضـى بـذل   االف بـه مـا  بـت عـن النـيب
مــن بــاب تغلــي  الديــة كمــا هــو املشــهو  يف مــذهب أمحــد فالفــا  للجمهــو  وأن ديــة الكتــايب تغلــ  فتكــون كديــة 

أنه قضى على  جل مسـل  قتـل : دا قطين املسل  إذا كان القتل عمدا ، ويف ذل  أ ر عن عبمان  واى البيهقي وال
 .ذميا  عمدا  مببل دية املسل  وهو أ ر صايث 

 .فدل هذا على أن الدية تغل  عن النصف إىل الكل وذل  فيض كان القتل عمدا  وهو املذهب 
وعلى ذل  فإذا قتل املسل  ذميا  فطأ  فعليه نصف الدية وقد تقدب أن دية املسل  ا نا عشر ألـف وعليـه 

 .ية الكتايب ستة آ ف د ه فد
 [.ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم : ] قال

 .اجملوسي هو الذي   كتاب له  ، والو ين  عابد األو ان ، ديتهما مثامنائة د ه 
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وقد تقدب أن مائيت د ه  تساوي ستا  و،س   يا   سعوديا  فنتيجة ذل  أن يكون ديـة اجملوسـي والـو ين 
 .عشرون  يا   سعوديا  مائتان وأ بع و 

والريال السعودي يساوي حنو مثانية أ يـل، فعلـى ذلـ  تكـون ديتـه حنـو ألفـ  أو  ال ـة آ ف   ، وهـذا 
 .فقه، ألنه   يؤمن باهلل و  باليوب اآلفر وليس من أهل الكتاب

 .ابة خمالفهذا هو قضال عمر وعلي وابن مسعود كما يف الدا قطين وهو صايث و  يعل  لعمر من الصا
 [.ونساؤهم على النصف : ] قال

 .نسال أهل الذمة على النصف منه ، فديته   ال ة آ ف د ه 
 .ونسال اجملوس وحنوه  فديتهن أ بعمائة د ه 

و  يظهر أهنا تقوب با بل، ألنا لـو قومناهـا با بـل فإهنـا تسـاوي حنـو سـبع مـن ا بـل، والسـبع مـن ا بـل 
 .زمن إىل زمن ختتلف قيمتها بالد اه  من

 .لكن األ ر فيه تقومي بالد اه  و  يظهر تقوميها با بل أو غريها
 [.كالمسلمين : ] قال

فقاس  محـه اهلل نسـال أهـل الذمـة ونسـال اجملـوس يف كـوهنن علـى النصـف مـن ذكـو ه  ، قـاس ذلـ  علـى 
 .نسال املسلم  فنسال املسلم  على النصف من ذكو ه 

عقــل المــرأة ماــل عقــل الر ــل ": قــال ئي عــن عمــرو بــن فــزب أن النــيبمــا  وى النســا: ودليــل ذلــ 
 ."حتى يبلغ الالث من ديتها

ولـه شـاهد مرسـل عـن سـعيد بـن املسـيب كمـا يف موطــأ مالـ  ولـه شـاهد موقـوف صـايث عـن عمـر بــن 
 .اططاب كما يف مصنف ابن أيب شيبه

 .سلمة على النصف من دية الرجلوشاهد عن علي وابن مسعود، كما يف سنن البيهقي فدية املرأة امل
أمــا ديــة األطــراف واجلــراح بالنســبة للمــرأة فكمــا تقــدب يف األ ــر الســاب ، ديتهــا كديــة املســل  فــىت تبلــ  

 .البلض من ديتها
 .فا صبع يف الرجل ديتها عشرة من ا بل، فهي أقل من  لض الدية فاملرأة ديتها كذل 

 .املرأة على النصف من ذل  ففيها ،س وعشرون من ا بلواليد فيها ،سون من ا بل أي نصف دية، ف
وهــذا القــول كمــا قــال الشــنقيطي  محــه اهلل مشــكل جــدا  ألنــه يقتضــي إذا قطعــت مــن يــدها  ال ــة أصــابع  

و قــد أستشــكله  ا بــل، و إن قطعــت مــن يــدها أ بعــا  كانــت ديتهــا عشــرين مــن  ا بــلكانــت ديتهــا  ال ــ  مــن 
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عيد بــن املســيب كمــا يف املوطــأ فقــال هــي الســنة و قــال ملــا عظمــت مصــيبتها قــل  بيعــة بــن عبــدالرمحن علــى ســ
 .عقلها

مث ذكر أن اأديض حيتمل أن الزائد فقـ  النصـف فيكـون يف أ بعـة أصـابع ،ـس و  ال ـون قـال و هـو معقـول و 
 ئل به ما ذكر  محه اهلل قوي لكن مل أقف على قا الشا  ظاهر أما ما سب  فهو خمالف ملا عهد من فكمة 

 .و مذهب الشافعي و أيب فنيفة أهنا على النصف من ذل  فيما قل أو كبر
 [ودية قن قيمتـه : ] قال

 .القن هو الرقي  سوال كان ذكرا  أو أنبى
فديتـه قيمتـه مهمــا بلغـت، فلــو كـان يسـاوي مــائت  مـن ا بــل فديتـه كـذل  ولــو كـان يســاوي عشـرة مــن 

 .مال متقوبا بل فديته كذل  ، وذل  ألن الرقي  
 [وري  راحه ما نقصه بعد البرء : ] قال

فإذا جرفه إنسان فإنه يقوب بعد الربل، فمبال  كان يساوي قبل اجلرح مائة ألف،  ـ  بعد اجلـرح أصـبث   
يف  هـو الـرا حيساوي إ  مثان  ألفا ، فقد نقص منه عشرون ألفـا ، فـأ ا اجلنايـة عليـه عشـرون ألفـا  هـذا القـول 

و قــول يف املــذهب وافتــا ى شــيخ ا ســالب ابـــن تيميــة، وممــن افتــا ى املوفــ  ابــن قدامــة ، و صـــوبه يف املســألة وهــ
 .ا نصاف

واملشـــهو  يف املـــذهب أن الواجـــب بقســـطه مـــن القيمـــة فـــإذا قطعـــت يـــد الرقيـــ ، فـــإن ديـــة اليـــد مـــن اأـــر 
عشـرة آ ف هـو ،سـة نصف الدية فكذل  يف العبد، فقيمته تساوي عشـرة آ ف   فقطعـت يـدى، فنصـف ال

 .آ ف هي دية اليد
، وذلــ  ألن القـول األول قــد أأـ  مـا دون الــنفس بـالنفس، فكمــا أن الـنفس ديتهــا وهـيا قــول مر ـو 

 .القيمة فكذل  ما دوهنا ألن السبيل وافدة فهو مال
 [ويجب ري الجنين ذكرا  كان أو أناى عشر دية أمه غرٍة : ] قال

أنبـى عشـر ديـة  أمـه غـرة ، إذا تبـ  فيـه فلـ  ا نسـان و أمـا إذا ألقتـه فيـا  وب يف اجلن  ذكرا  كـان أو 
 .فياة   مستقرة مث مات عن أ ر اجلناية ففيه دية كاملة

 .العبد أو األمة مسي بذل  ألنه من أنفس املال: والُغرة
  "عبُد أو أمـة قضى أن دية  نينها غرة" ويف الصايا  يف قصة املرأت  اللت  اقتتلتا ومنه أن النـيب

 .فدية اجلن  عبد أو أمة
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وقد تقدب أن دية املسلمة ،سون من ا بل، فعشرها ،س من ا بل " عشر دية أمه: "وهنا املؤلف قال
 .إذن قيمة هذا العبد أو األمة ،س من ا بل

فهــو اتفــا  بــ  فعليــه أن يشــرتي عبــدا  أو أمــة تســاوي ،ســا  مــن ا بــل وهــذا القــول   فــالف بــ  العلمــال فيــه 
 .العلمال وذكرى املوف  عن علي وزيد بن  ابت و  يعل  هلما خمالف ومل أ ى بإسناد صايث فإنه مل يعزى

 .مل يقف على هذين األ رين: وكذل  الشيخ األلبا  يف إ وال الغليل
عـريين ونصـف و إذا كانت األب كتابية فديتها ،س وعشرون مـن ا بـل فجـب يف جنينهـا عبـد أو أمـة يسـاوي  ب

 .وهكذا
 [وعشر قيمتها إن كان مملوكا  وتقدر الحرة أمة : ] قال

 .إذا كان اجلن  مملوكا فإن ديته عشر قيمتها إن كانت مملوكة
 .فإذا كان اجلن  مملوكا  فديته عشر قيمة أمه إن كانت أمة ، أما إذا كانت أمه فرة  فإهنا تقوب كما لو كانت أمة  

 .  مائة ألف، فدية اجلن  عشرة آ ف قياسا  على املسألة السابقة فإذا كانت تساوي مبال  
 .بل ما نقص من قيمة األب بعد إسقاطه هو الدية: وفرّي اجملد من اأنابلة قو   آفر يف هذى املسألة فقال

ون األب وهــي فامــل تســاوي مائــة ألــف، فلمــا أســقطته أصــبات   تســاوي إ  مثــان  ألفــا ، فالديــة عشــر : فمــبال  
 .ألفا  وهذا أقيس

وذلــ  إأاقــا  بالبهيمــة نــامع أن كليهمــا مــال يبــا  ويشــرتى والرجــل إذا ضــرب بـــهيمة فأســقطت مــا يف 
 .بطنها فإن هذى اجلناية يلزمه هبا الفا   ما ب  قيمة هذى البهيمة وهي فامل وقيمتها وقد أسقطت

هنـاك اجلنـ  فـر وهنـا مملـوك، وفـا   بـ  فهو قيـاس مـع الفـا   ألن : وأما قياسه  على املسألة السابقة
 .اأر واململوك، فاأر   يقوب فليس مبال وأما اململوك فهو مال يبا  ويشرتى

 .ما ذكرى اجملد ابن تيمية يف هذى املسألة الرا ح: إذن
وإن  نى الرقي  خطأ  أو عمدا ، ال قود ريه، أو ريه القود واختير ريه المال أو أتلـف مـاال  : ] قال

غير إذن سيده يعل  ذل  برقبته ريخير سيده بين الدية بأرش  نايته أو يسلمه إلى ولي الجناية ريملكـه، ب
 [أو يبيعه ويدرع ثمنه

 .إذا جىن  قي  فطأ  أو عمدا    قود فيه كاجلائفة أو عمدا  فيه قود وافتا  اجملين عليه وأولياؤى املال
 .يتعل  برقبته، ومل نقل بذمته ألنه   ذمة له فهو مال   ميل  أو أتلف العبد ما   بغري إذن سيدى، فاأك 

 :في ري سيدى ب 
 .أن يفديه بأ ا جنايته، إن كانت قد  قيمته فأقل فإن كانت أكبر مل يلزمه -
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 .أو يسلمه إىل و  اجلناية، فيعطيه و  اجلناية إن شال أن ميتلكه وإن شال أن يبيعه -
ه، فــإن كانــت اجلنايــة تســاوي عشــرة آ ف والعبــد يســاوي عشــرة آ ف فإنــه يــدفع أو يبيعــه الســيد ويــدفع مثنــ -

 .املال كله لو  اجلناية
 .وإن كانت اجلناية تساوي ،سة آ ف، والرقي  يساوي ألفا  فإنه يدفع له القيمة وهي ألف

 .وذل  ألنه متعل  بالرقبة فال دفل للسيد مبا زاد عن ذل 
 [غير إذن سيده أو تلف ماال  ب: ] وري قوله

ألنـه كسـوطه : أما إذا أتلف ما   بإذن سيدى أو أمر فإن الضمان   يكـون عليـه بـل علـى سـيدى، وذلـ 
 .وعصاى، و كما لو استدان عليه

 بـاب ديات األعضـاء ومنارعهـا
 .مبل الع ، ومنافعها كالبصر وكذل  اللسان والذو : األعضال

 .اغ، وكذل  الش  فهو ليس يف األنف بل يف الدماغأما األذن فليس السمع فيها بل يف الدم
 .ولذا فإن يف األذن الدية ويف السمع الدية، فلو أنه جىن على أذنه ومسعه ففيه ديتان

 [من أتلف ما ري ا نسان منه شيء واحد كاألنف واللسان واليكر رفيه دية النفس: ] قال
 .فيه دية النفسفمن أتلف ما يف ا نسان منه شيل وافد كاألنف وحنوى ف

وما ريه منه شيئان كـالعينين، واألذنـين والشـفتين واللحيـين وثـديي المـرأة، وثنـدؤتي الر ـل : ] قال
 [واليدين والر لين وا ليتين واألنايين و إسكتي المرأة رفيهما الدية وري أحدهما نصفها 

 .هافمن أتلف ما يف ا نسان منه شيئان ففيهما الدية كاملة، ويف أفدمها نصف
 .ففي اليد نصف الدية، ويف كلتيهما كلها، وهكذا

 .و اجلمهو  على أن الواجب يف البندؤت  اأكومة ألهنا ليس فيها منفعة مقصودة بل للجمال
 [وري المنخرين ثلاا الدية، وري الحا ز بينهما ثلاها: ] قال

" علـــى وزن مســـجد"فمـــا كـــان يف اجلســـ  منـــه  ـــال  ، ففـــي أفـــدها البلـــض فـــاألنف يتكـــون مـــن من ـــر 
 .ومن ُر آفر ، واأاجز الذي بينهما ، ففي كل جزل البلض

 [وري األ فان األربعة الدية، وري كل  فن ربعها: ] قال
،   بــع الديــة، ويف الكــل الديــة كاملــةفـــما يف البــدن منــه أ بعــة، ففــي كــل شــيل مــن هــذى األشــيال األ بعــة 

 .كاألجفان، واجلفن هو غطال الع 
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اهري العلمــال ، واآل ــا  تــدل علــى ذلــ  ففــي مســند ا مــاب أمحــد وســنن النســائي أن هــذا هــو مــذهب مجــ
رــي األنــف إذا أوعيــب  دعــه الديــة ورــي العينــين الديــة ورــي اللســان الديــة ورــي الشــفتين ": قــال النــيب 

 .واأديض من فديض عمرو بن فزب وهو مرسل، لكن عليه العمل وله شواهد "الدية وري الصلب الدية
قضت السنة يف العقل أن يف : )لبيهقي عن سعيد بن املسيب مرسال  بإسناد صايث إىل سعيد قالويف ا
وهــو عظــ  الظهــر مــن الكاهــل إىل العجــب و لــو ذهبــت مشــيته أو مجاعــه ففيــه الديــة و لــو ذهبــا ( الصــلب الديــة

 .فديتان ألهنما منفعتان
 [عشر الدية وري أصابع اليدين الدية كأصابع الر لين وري كل إصبع : ]قال

فـما كان يف البدن منه عشر، ففي كل وافد منه عشر الدية، فأصابع اليدين عشـر، ففيهـا الديـة كاملـة، 
 .ويف كل إصبع عشر الدية،   فر  ب  اطنصر وا هباب
األصابع سواء واألسنان سواء الضرس والانية " :  قال ففي مسند أيب داود ومسند أمحد أن النيب 

ديـة أصـابع اليـدين و الـر لين "  سنن الرتمذي و صااه وهو كما قال عن ابن عباس مرفوعـا  ، ويف  "سواء 
  "عشرة من ا بل لكل إصبع

 [ري كل أنملة ثلث عشر الدية وا بهام مفصالن رفي كل مفصل نصف عشر الدية: ] قال
فـــإذا قطعــه مـــن  فا صــبع فيهــا  ـــال  أنامــل، ففـــي كــل أمنلـــة  لــض عشــر الديـــة، وا هبــاب فيـــه مفصــالن،

 .مفصل ففيه نصف عشر الدية، فإذا كان مسلما  ففيه ،س من ا بل
فــإذا زاد علــى ا صــبع ففيــه فكومــة أي هــذا الزائـــد فكومــة واملــراد باأكومــة، أن يقــوب عبــدا  صـــاياا  

 .وعبدا  فيه نقص والفا   بينهما هو اأكومة
 [.كـدية السـن : ] قال

  ب  ضرس و   نية، ويف فـديض عمـرو بـن فـزب أن السـن ،ـس مـن فدية السن ،س من ا بل   فر 
 .ا بل ،  واى النسائي و له شواهد و  واى ابن ماجة من فديض ابن عباس

 .وكذل  الظفر، كما صث عن ابن عباس يف مصنف ابن أيب شيبه فالظفر فيه ،س من ا بل
كــون فيــه شــيل مــن التشــويه فيكــون فيــه هــذا إذا مل يرجــع الظفــر، أمــا إذا  جــع فلــيس فيــه شــيل إ  أن ي

 .فكومة كما تقدب
ما يزيد على هذى األعضال ففيه فكومة، فاليـد إذا قطعـت مـن الرسـ  ففيهـا نصـف الديـة فـإن زاد : إذن

 .قطعت مبال  من نصف الساعد أو من العضد ففي هذا الزائد فكومة
 .الرجل إىل الكعب، فإذا زاد على الكعب ففيه فكومة كما تقدب



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دياتكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4134

 

 

 حمد بن عبدهللا الحمد حفظة هللا / الشيخ  لفضيلة

 

16 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 ـلرص
 [ري كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم واليوق: ] قال

فــإذا ضــربه مــع  أســه فأذهــب مسعــه أو بصــرى فإنــه جتــب ديــة كاملــة ، وكــذا إذا اذهــب  ّــه أو ذوقــه ، و 
 .، و العذوبة ، و اأموضة.املذوقات ،س يف كل وافدة ،س الدية و هي اأالوة ،و املرا ة ، و امللوفة

ال املالكيــة وجــوب الديــة يف ذهــاب منفعــة اللمــس و هــي الــيت تــد ك هبــا اأــرا ة و الــربودة والنعومــة و و ذكــر فقهــ
 .اطشونة قياسا  على الش  و هو ظاهر

 [وكيا ري الكالم و العقل ومنفعة المشي واألكل والنكا  وعدم استمساك البول والغائط: ] قال
 .رفا  فيقس  على مثانية و عشرين فرفا  فكلها فيها دية كاملة ، و يف الكالب إن أذهب ف

أن  جــال  ضــرب  جــال  فــذهب " فــإن مجعهــا ففــي كــل وافــدة ديــة، ففــي مصــنف ابــن أيب شــيبة بإســناد صــايث 
فهـذى أ بـع ديـات، للسـمع ديـة وللبصـر " مسعه وبصرى وعقله ونكافه فقضى عمر عليـه بـأ بع ديـات ، وهـو فـي

، و يف األكـل بـأن  مـاؤىأن يفقـدى الشـهوة أو يكـون عنينـا  أو يـذهب دية وللعقـل ديـة وللنكـاح ديـة ، فالنكـاح بـ
 .يفقد شهوته أو منفعته أو يأكل و   يهض  و حنو ذل 

 [وري كل واحد من الشعور األربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية، والحا بين وأهداب العينين: ] قال
 .ففي كل وافد من الشعو  الدية

عر  أسـه واملـراد فيـض مل يرجـع شـعرى، وكـذل  إذا فلـ  أيـة غـريى ومل ترجـع  فإذا اعتدى عليه فاذهب ش
 .كأن يعطيه دوال  فيذهب اللاية فال ترجع ففيه دية كاملة

يف كـل فاجـب نصـف الديـة وكـذل  أهـداب العينـ ، يف كـل هـدب  بعهـا ، ويف : وكذل  يف اأاجب 
 .العين  أ بعة أهداب و أما الشا ب ففيه فكومة

 .الشعو  فيها الدية كما ذكرى املؤلف هنا وهو املشهو  يف املذهب إذن هذى
 ".يف الشعر الدية: " وعند ابن املنذ  وضعفه أن زيد بن  ابت قال

 .وهو القول الرا حهو مذهب الشافعية واملالكية، أنه ليس فيه دية : والقول البا  يف املسألة
و  إمجــا  و  قيــاس يــدل علــى مــا ذكــرى اأنابلــة ، و أمــا  و الــدليل أن األصــل يف مــال املســل  العصــمة و  نــص

 .األ ر فضعيف
 .فلو اعتدى على أيته أو شعر  أسه ففيه فكومة وليس فيه دية: وعليه

 . و  ش  أهنا ليست كاملنافع اليت تقدب ذكرها
 .وليست مبنفعة تشبه منفعة السمع والبصر، فال تقاس عليها –مجال  -فإهنا أي هذى الشعو  



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دياتكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4134

 

 

 حمد بن عبدهللا الحمد حفظة هللا / الشيخ  لفضيلة

 

17 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [رإن عاد رنبت سقط مو به : ] قال
 .فإذا عاد الشعر فنبت سق  موَجبه وهي الدية املذكو ة فإن كان أفذ شيئا  من الدية فإنه يعيدى

 .فإنه إذا كان يرجى عود هذا الشعر أو هذا السن، فإنه   يعطى الدية: وعليه
 [وري عين األعور الدية كاملة : ] قال

 .صر ، وله القصاص و نصف الديةألنه قد أذهب عليه فاسة الب
 [وإن قلع األعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا  رعليه دية كاملة وال قصاص: ] قال

 .إذا قلع األعو  ع  الصايث املما لة لعينه عمدا  
 .ألنه   قصاص إ  مع املما لة فعليه دية كاملة و  قصاص" املما لة"وقال 

أما كونه   قصاص فظاهر فألن القصاص يفضي إىل إذهاب  فاسة البصر ، وعليه دية كاملـة، تغليظـا  
للدية ألنه متعمد، ومع التعمـد تغلّـ  الديـة فيـض منـع مـن القصـاص ملعـىن فيـه كقتـل الـذمي عمـدا  و هكـذا كـل 

وعبمـان كمـا يف مصـنف ابـن  من سقطت عنه العقوبة ملانع يف اجملين عليه ضوعف عليـه الغـرب ،  وهـو قـول عمـر
 .أيب شيبة بإسناد صايث عنهما

 رإذا أذهب األعور عيني الصحيح كلتيهما رما الحكم؟
 .أنه يقتص منه ألنه   فيف فينئذ ألنه أذهب فاسة البصر: اجلواب

 وهل عليه دية مع القصاص؟
 .املةفيه نصف الدية مقابل الع  األفرى ، وأما إذا مل يقتص فعليه دية ك: اجلواب

 : مسـألـة
 إذا أذهب بعض حاسة البصر أو بعض حاسة السمع أو نحو ذل  رما الحكم؟

 :له فالتان
 .أن ميكن تقدير ما ذهب كأن يعل  أنه بقي له من فاسة البصر النصف: اأالة األوىل

 .ففي ذل  نصف الدية كاألصابع و إذا قطع أمنلة ففيه  لض عشر الدية
 .التقديرأ  ميكن : اأالة البانية
 .أي يقوب قبل هذى اجلناية ويقوب بعدها والفا   هو األ ا و هو املذهب: ففيه فكومة

 [وري قطع يد األقطع نصف الدية كغيره : ] قال
  جل قطع يد األقطع هل فيه دية كاملة أب  ؟

 .فيه نصف الدية وتقدب أن األعو  فيه الدية كاملة: قال هنا
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فـدة وهـي اليمـىن أو اليسـرى أو لـيس لـه إ   جـل وافـدة وهـي اليمـىن أو  جل ليس لـه إ  يـد وا: فمبال  
 . جل وافدة وهي اليسرى فقطعها متعمد أو خمطئ ففي ذل  نصف الدية

 .ألن واليد اليمىن   تقوب مقاب اليد اليسرى و كذا العكس: قالوا
 .بينهما وهذا القول نظرمالف الع  فإهنا تقوب مقاب الع  األفرى فهو يبصر هبا ، هذا هو الفا   

 ألنه عطل منافعه من العضوين مجيعا  وهيا أظهر أن فيه الدية ، : وعن ا ماب أمحد
 .أي كغري األقطع [:كغيره ] 

 .كل عضو شل ففيه الدية سوى األذن و األنف ففيها فكومة: فائدة 
 .املذهبو كل عضو قطع و هو أشل ففيه فكومة سوى األذن و األنف ففيهما الدية ، وهو 

 :مسـألة
 –وإذا  ــدعت أرنبتــه : " قــال أنــه و د يف مســند أمحــد وســنن أيب داود وهــذا لفــ  أمحــد أن النــيب 

 ". رنصف العقل خمسون من ا بل -وهي طرف األنف 
واأديض من فديض عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدى، ومل أقف على قائـل هبـذا إ  مـا نقلـه اططـايب 

 .هذا القول يف ا فتالف ومل يعزى إىل قائل عن ابن املنذ  فإنه فكى
ومل يتكل  بشـيل فظـاهر اأـديض أن يف أ نبـة األنـف نصـف  وذكر اأديض ابن القي  يف قضال النيب 

الدية ويف ذل  قوة من فيض النظر وذل  ألن الدية يف األنف ألنه مجال األنف ويف األ نبة أعظـ  مجـال الوجـه 
 .اأديض الوا دفال يبعد أن يقال به مع صاة 

 : مسألة 
 .اليد الشالل إذا قطعت فإن فيها فكومة، كما هو مذهب مجهو  العلمال وهو أفد الروايت  عن ا ماب أمحد

أن يف اليد الشالل أو يف السن السودال ويف الع  القائمة السادة حملها، أن يف ذلـ  كلـه : والرواية البانية
مـا  بـت يف سـنن أيب : ، ودليلـهوهيا هو القول الـرا حة اليد الصاياة،  لض ديتها فاليد الشالل فيها  لض دي

قضــى يف العــ  القائمــة  أن النــيب )داود وبإســناد فســن مــن فــديض عمــر بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدى، 
 (.السادة مكاهنا ببلض ديتها ويف اليد الشالل إذا قطعت ببلض ديتها ويف السنن السودال إذا قلعت ببلض ديتها 

 
 

 ب الشجاج وكسر العظامبا
 .اجلرح يف الرأس والوجه فاصة: الشجة
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 .فعلى ذل  اجلرح يف بقية اليدين   يسمى شجة  
 [.وهي عشرة : ] قال رحمه اهلل تعالى 

 .فاجلروح اليت تكون يف الرأس والوجه عشر
 [التي تحرص الجلد أ  تشقه قليال  وال تدميه: الحارصة: ] قال 

 .كن   اري دب، وهذى فيها فكومة وليس فيها ديةفهي تش  اجللد قليال  ل
 [ثم البازلة وهي الدامية: ] قال 

البازلــة داميــة أي ختــري الــدب وهــو دب يســري لــذا قــال الداميــة، فهــي ختــري دمــا  يســريا  ويقــال دامعــة  بــيال  
 .بالدمع ألن الدمع يسري فكذل  هذا الدب دب يسري وليس املراد من ذل  تبكي صافبها

 [وهي التي تبضع اللحم: ثم الباضعة: ] قال 
 .أي تش  اللاــ 

 [وهي الغائصة ري اللحم : ثم المتالحمة: ] قال 
 .أي تدفل وخترت  اللا 

 [ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة: ] قال 
 .فهي مل تصل إىل العظ  بعد، لكنه كادت فليس ب  هذا اجلرح وب  هذا العظ  إ  شيل يسري

 [رهيه الخمس ال مقدر ريها بل حكومة : ] قال 
فهذى اطمس   مقد  فيها شرعا فإنه مل يببت ذل  عن الشـا   بـل فيهـا فكومـة، وسـيأيت الكـالب عـن 

 .اأكومة
 [وهي ما توضح العظم وتبرزه : وري الموضحة: ] قال 

ان البــا ز شــيئا  يســريا   والصــواب مــا توضــث العظــ  كمــا قــال الشــا ح إذن هــي جرفــت وبــرز العظــ  ولــو كــ
 .كا برة

 [خـمسـة أبعره: ] قال 
ديـة " : قـال فاملوضاة فيها ،سـة أبعـرى ، ودليـل ذلـ  مـا  بـت يف فـديض عمـرو بـن فـزب أن النـيب 

 .، وتقدب الكالب على فديض عمرو بن فزب "الموضحة خمس من ا بل 
 

 [رة أبعرةوهي التي توضح العظم وتهشمه وريها عش: ثم الهاشمة: ] قال 
 .قضى بذل  زيد بن  ابت كما يف مصنف عبد الرزا  فاهلا ة تربز العظ  وهتشمه
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 .فإذا هشمته ومل توضاه فهذى فيها فكومة
وهــي مــا توضــح العظــم وتهشــمه وتنقــل عظامهــا، " بتشــديد القــاف مــع الكسـر"ثــم المنّقلــة : ] قــال 

 [.وريها خمسة عشر من ا بل
 . "وري المنّقلة خمسة عشر من ا بل " : قال رو بن فزب أن النيب ودليل ذل  ما  بت يف فديض عم

 [وري كل واحدة من المأمومة: ] قال 
 .هي اليت تصل إىل أب الدماغ وليس بينها وب  أب الدماغ إ  جلدى  قيقة وهي اليت حتي  بالدماغ: املأمومة

 [والدامغة: ] قال 
 .ي  بالدماغفالدامغة خترت  هذى اجللدة الرقيقة اليت حت

 [ثلث الدية: ] قال 
 .ففي املأمومة والدامغة  لض الدية

 ".وري المأمومة ثلث الدية "ودليل ذل  فديض عمرو بن فزب وفيه ، 
لكــن ذلــ  مــن بــاب قيــاس األوىل فــإذا  بــت هــذا يف املأمومــة ففــي الدامغــة  والدامغــة مل يــذكرها النــيب 

 .من باب أوىل ألهنا أشد
 . لض الدية مع فكومة، وهذا أظهر ألهنا زائدة بسبب فر  هذا اجللد الرقي : لدامغةوقيل بل فيها أي ا

 [.وري الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجو : ] قال 
فاجلائفـة هـي الـيت تصـل إىل اجلـوف، مـن الـبطن أو الظهـر أو األـ  أو مـن غـري ذلـ ، فهـذى فيهـا  لــض  

 . "وري الجائفة ثلث الدية " ن فزب وفيه  الدية ، ودليل ذل  فديض عمرو ب
 .فإن دفلت من موضع وفرجت من موضع آفر كالسه  يدفل من جهة واري من جهة أفرى فجائفتان

كمـا أنــه إذا جرفـه مــن الــرأس مث امتـد هــذا اجلـرح فــىت وصــل إىل الوجـه ففيــه موضـاتان ألهنمــا عضــوان 
 .فالرأس عضو والوجه عضو

 [.واحدة من الترقوتين بعيروري الِضَلع وكل : ] قال
 (.الضَلع)و فكى بتسك  الالب واملشهو  هو الفتث 

هو العظ  املستدير الذي يكون عند األ  ففي كل وافد من الرتقوت  وكـل ضـلع بعـري أي إذا : والرتقوة
كـل   يف" كما صـث عـن عمـر كمـا يف موطـأ مالـ  أنـه قـال  جرب مستقيما  أما إذا جرب غري مستقي  ففيه فكومة

 " .بعري وترقوة بعري
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وري كسر الـيرا  وهـو السـاعد الجـامع لعظمـي الزنـد والعضـد، والفخـي والسـاق إذا  ــبر : ] قال
 [.ذل  مستقيما  بعيران

 .فإذا كسر الذ ا  فجرب مستقيما  ففيه بعريان
 .وإذا كسر الف ذ فجرب مستقيما  ففيه بعريان
 .كذل  يف السا وإذا كسر الزند فجرب مستقيما  ففيه بعريان و 

 .أن يف الزند بعريين: وقد و د عن عمر عن ابن أيب شيبه
أما إذا جرب غري مستقي  ففيه فكومة ألنـه فصـل عـدب اسـتقامة ففـي ذلـ  تشـويه ويف ذلـ  ضـر  ولـذا 

 .فإنا نوجب فكومة
و وهنــا فــر  بــ  الســن والشــعر، وبــ  مــا ذكــرى املؤلــف هنــا مــن كســر الــذ ا ، والضــلع ومــن اجلائفــة وحنــ

ذل ، فإن من كسر عظمه  مث عاد سليما ، أو أجيف مث شفي وحنو ذل  فإن الدية  ابتة مالف الشـعر والسـن 
 .ألن السن والشعر تتجدد

 .أما الشعر والسن إذا عاد فإنه يسق  موجبه و أما الذ ا  واجلائفة وحنومها فإنه إذا أعاد   يسق  موجبه
 [عظام رفيه حكومةوما عدا ذل  من الجرا  وكسر ال: ] قال

 .ما سوى ما ذكرى املؤلف هنا يف اجلروح وكسر العظاب ففيه فكومة لعدب التقدير الشرعي
أن يقــوم المجنـي عليــه كأنــه عبـد ال  نايــة بــه ثـم يقــوم وهــي بـه قــد بــرأت رمــا : والحكومــة: ] قـال

 [نقص عن القيمة رله مال نسبته من الدية
ث يســاوي مائــة ألــف مث قومنــاى عبــدا  فيــه جنايــة قــد بــرأت فكــان فمــبال  قومنــاى عبــدا    جنايــة بــه فأصــب

 .يساوي مثان  ألفا ، فالفا   عشرون ألفا ، ونسبه العشرين ألفا  إىل املائة اطمس
 .وعليه فالواجب ،س الدية، فإذا كان مسلما  فعشرون من ا بل وإن كان كتابيا  فعشر من ا بل

تفري  ب  الناس يف الدية ألنه إذا مل تنظر إىل النسبة فالفـا   عشـرون والفائدة من النظر يف النسبة هو ال
 .ألفا  فتجب للمسل  وللمرأة وللكتايب، فال يفر  ب  هؤ ل ومن هنا فال بد من النظر يف النسبة

 :مسـألـة
 الزائدة رما الحكم؟ إصبعهإذا لم ينقص منه شيء بعد الجناية، كأن تقطع 

 ته حسنا  رما الحكم أيضا ؟أو كانت هيه الجناية زاد
 .  شيل يف ذل  لكن فيه تعزير: اجلواب
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رإن كان أثناء  ريان الدم قد نقص لكن بعد انقطاعه لم ينقص من قيمته شيء رهل نعل  الحكم 
 بجريان الدم؟

 .املشهو  يف املذهب نع 
هـو الـرا ح رـي  وهـياوافتا  املوف  أنه   يعل  به ذل  ألن ذل    يببـت فهـو نقـص لـيس ببابـت ، 

 .وعليه فال شيل يف ذل  بل فيه التعزيرهيه المسألة ، 
 [كأن كان قيمته عبدا  سليما  ستين، وقيمته بالجناية خمسين رفيه سدس الدية: ] قال

 .ألن العشرة نسبتها إىل الست  السدس
 [إال أن تكون الحكومة ري محل له مقدر رال يبلغ بها المقدر: ] قال
ة لــيس فيهــا تقــدير شــرعي فلــو قومنــاى وبــه فا صــة قــد بــرأت فأصــبث يســاوي مثــان  وبــال فمــبال  اطا صــ 

فا صــة يســـاوي مائـــة، فالفـــا   بينهمـــا بنســـبة اطمـــس و،ـــس الديـــة عشـــرون مـــن ا بـــل، إذن زادت كبـــريا  علـــى 
 .املوضاة ألن املوضاة ،س من ا بل

قــد  وهــو أعلــى فــال ميكــن أن يببــت هــذا يف فــال ميكــن أن يبلــ  هبــا املقــد ، ألن الشــا   أ بــت هــذا يف امل
 .األدىن فإنه أدىن منه

 :مسألة
تقدب الكالب على ديات الشجاي وتقدب ما ذكرى اأنابلة من أن يف الشجاي اطمس اليت دون املوضـاة 

 أن فيها فكومة ، وهذا هو مذهب أكبر الفقهال 
الشــيخ ســعد بــن محــد بــن عتيــ ، وهــو حنــو  وقـال الشــافعية، وممــن قــر ى مــن الفقهــال املتــأفرين مــن اأنابلـة

ينظــر إىل نســبة هـذى الشــجة إىل املوضــاة إن أمكــن ذلـ  ، فإنــه يف كبــري مــن : قـول القاضــي مــن اأنابلـة ، قــالوا
األفـــوال   ميكـــن ذلـــ  ألنـــا حنتـــاي إىل أن يكـــون يف الرجـــل نفســـه موضـــاه يف الغالـــب فـــىت نقـــد  نســـبة هـــذى 

 .الشجة إىل موضاته
 .هذى الشجة إىل املوضاة البلض ففي ذل   لض دية املوضاةفإن كانت نسبة 
حيك  باألكبر منهما، فينظر هـل األكبـر اأكومـة أو مـا ذكـرى الشـافعية هنـا مث حنكـ  : أما القاضي فقال

 .باألكبر منهما
بعـرة، أن الواجب يف البازلة بعري و يف الباضعة بعريان، ويف املتالمحة  ال ـة أ: وعن ا ماب أمحد  واية وهي

 .ويف السماا  أ بعة أبعرة، فقد قد ت هذى األ بعة ومل تقد  الشجة األوىل وهي اطا صة
 .ألن فيه أ را   ابتا  عن زيد بن  ابت  واى البيهقي وهو أ ر صايث عنه وهيا أصح األقوال



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دياتكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4134

 

 

 حمد بن عبدهللا الحمد حفظة هللا / الشيخ  لفضيلة

 

23 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

هـذا  وهو  قة، فتضـعيف البيهقـي   وجـه لـه ،" حممد بن  اشد املكاو "وقد أشا  إىل ضعفه البيهقي 
 .هو أصث األقوال وأنا نقد ها بالتقدير البابت عن زيد بن  ابت

فإننــا حنكــ  بالعــدل، فــإن أمكنــت النســبة وكانــت أعــدل مــن اأكومــة فإنــا حنكــ  هبــا وإ  : وأمــا اطا صــة
 .فإنا حنك  باأكومة

 .واملقصود هو العدل يف هذى األبواب إ  أن يرد أ ر فياك  باأل ر
 لهباب العاقلة وما تحم

 .من العقل وهي الدية، ومسيت الدية عقال  ألن ا بل تعقل بفنال أوليال املقتول أي ترب  يف  جلها :العاقل
 [عصبته كلهم: عاقلة ا نسان: ] قال

 .فه  عصبته الذكو  كله  وهذا با مجا ، أما ذوو األ فاب فليسوا من العاقلة وهذا باتفا  أهل العل 
وهـذا كمـا ذكـر  محـه وريـه قـوة ، أل فـاب يكونـون مـن العاقلـة إن عـدمت العصـبة ووجه شـيخ ا سـالب أن ذوي ا

 .اهلل بنال  على القول بوجوب النفقة عليه  وتقدب تقرير وجوب النفقة عليه 
 [من النسب والوالء قريبهم وبعيدهم: ] قال

 .كاألخ: قريبه 
 .كابن ابن ابن الع : وبعيده 

 .وكذل  اأاضر منه  والغائب
 [حتى عمود  نسبه : ]قال

 .أي اآلبال واألبنال، فه  من العاقلة
 .وهذا هو مذهب املالكية واألفناف واملشهو  يف مذهب اأنابلة واستدلوا بعمومات األدلة
 أن النـيب: فمن ذل  ما  بت عند اطمسة إ  الرتمذي من فديض عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـدى

" ن كانوا، وال يرثون منها شيئا  إال ما رضل عن ورثتهاقضى بدية المرأة على عصبة القاتلة م". 
وهذا عاب وغري ذل  من األفاديض اليت فيهـا ذكـر العصـبة، واآلبـال  "على عصبة القاتلة"والشاهد قوله 
 .واألبنال من العصبة

 .وقال الشافعية وهو  واية عن ا ماب أمحد، أن اآلبال واألبنال ليسوا من العاقلة
 .أي من العقل "بّرأ زو ها وولدها" :  وي يف أيب داود أن النيب مبا : واستدلوا

 "وال يرثون منه شيئا  إال ما رضل عن ورثتها" : قال  وللاديض املتقدب أن النيب 
 .فيه جمالد بن سعيد وهو ضعيف "بّرأ زو ها وولدها أن النبي ": واأديض الذي  واى أبو داود
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يف ذل ، فقـد أوجبهـا علـى العصـبة، مث العصـبة يف الغالـب ليسـوا وفديض عمرو بن شعيب ليس صرحيا  
 .أن هذا العقل منه    يقتضي إ  ه  إ  ما دل الدليل الشرعي على تو يبه ممن ير  فب  النيب 

 .وا بنإذ   يناسب أن توجب على األباعد و  جتب على األب : واملعىن يدل على هذا
ا إذا أوجبناها علـى األب وا بـن فقـد يتاملهـا القاتـل نفسـه، واملقصـود منـه إن: وحيتمل أن واب عن هذا فيقال

 .املواساة فإذا أوجبنا على األب فإن ذل  يش  على ا بن القاتل فل  يكتمل يف ذل  معىن املواساة
 .الرا ح األولو  "أنت ومال  ألبي " وإذا أوجبناها على ا بن فإن مال ا بن ماُل ألبيه، وقد قال 

ال بعـض أهـل العلـ ، وهـو قـول يف املـذهب و مـذهب املالكيـة و األفنـاف أيضـا  ، جتـب علـى اجلـا  وق
نفسه، فاجلـا  نفسـه يكـون لـه مـن ذلـ  نصـيب وافتـا ى الشـيخ عبـد الـرمحن بـن سـعدي، وظـاهر اأـديض عـدب 

لشـــيخ أوجـــب ذلــ  علــى العصــبة، وظـــاهرى أنــه   وــب علــى القاتـــل شــيل وقــال ا وجــوب ذلــ  ألن النــيب 
  يناســب أن يوجــب ذلــ  علــى العصــبة و  وــب ذلــ  علــى اجلــا  ، وهــذا وإن كــان فيــه قــوة مــن : الســعدي

 .فيض النظر لكن ظاهر اأديض االفه
 .أهنا جتب على العصبة ، اآلبال واألبنال راألظهر

 [وال عقل على رقي : ] قال
 .أهل املواساةفالرقي    عقل عليه، وذل  ألن الرقي    ميل  فل  يكن من 

 [وغير مكلف: ] قال
ســوال كــان جمنونــا  أو صــبيا ، فــال وــب العقــل يف ماهلمــا وذلــ  ألهنمــا ليســا مــن أهــل النصــرة وهــذا هــو 

 .مذهب مجاهري العلمال
 [وال رقيـر: ] قال

 .ألن الفقري ليس من أهل املواساة فل  جتب عليه
 [وال أناى: ] قال

 .على العصبة وألنـها ليست من أهل النصرة  ألهنا ليست بعصبة، وقد أوجبها النيب
 
 

 [وال مخالف لدين الجاني: ] قال
فإذا كـان اجلـا  مسـلما   وكـان مـن عصـبته مـن هـو يهـودي أو نصـرا  أو العكـس فـال عقـل عليـه وذلـ  

 .ألنه ليس من أهل النصرة
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ت يف الصــايا  يف قصــة فــإذا كانــت العاقلــة معدومــة أو كــانوا فقــرال فيجــب العقــل يف بيــت املــال ملــا  بــ
 ".رداه بمائٍة من إبل الصدقة" أن النيب : قتيل فيرب

 .فإن مل يق  بيت املال بذل  فل  يتامله
 .سقطت يف املشهو  يف املذهب فال وب ألوليال املقتول شيل وكذل  اجملين عليه   وب عليه شيل فتسق 

 .العاقلة وقد عجزوا فسقطت فال جتب على القاتل ألنـها واجبة على العاقلة، فالشا   أوجبها على: قالوا
 .أهنا جتب: والقول البا  وهو مذهب الشافعية وهو وجه ذكرى بعض اأنابلة وهو افتيا  شيخ ا سالب

ألن األصــل أن الضــمان وــب عليــه ألنــه هــو اجلــا  وألن الديــة قيمــة متلفــه وأوجبــت علــى العاقلــة : قــالوا
ن هنــاك عاقلــة أو عجــزت العاقلــة فإنــا نرجــع إىل األصــل فنوجبهــا  علــى اجلــا  ، ختفيفــا  ومواســاة، وفيــض مل تكــ

 .و هو األصحيوجبها على اجلا  قبل بيت املال  ا سالبوشيخ 
فأوجـب اهلل الديـة هلـ  فـال بـد أن تصـل إلـيه  سـوال مـن   ردية مسلمة إلى أهله   : وقد قال تعاىل

 .اتل نفسهطري  العاقلة أو من بيت املال أو من الق
، ألن هـذا قيمـة متلفـه واألصـل يف الضـمان أن يكـون يف مـال اجلـا ، فأوجـب وهيا هو القول الـرا ح

 .ختفيفا  على العاقلة فايض   عاقلة نعود إىل األصل فنوجبه على اجلا 
ر فـإذا كــان اجلـا  كــافرا  فإهنـا جتــب عليـه نفســه، إن مل تكــن لـه عاقلــة يف املشـهو  مــن املـذهب وهــو ظــاه

علــى القــول الــذي تقــدب ترجياــه و  جتــب يف بيــت املــال ألن بيــت املــال   يعقــل عــن الكفــا  فهــو بيــت خمــتص 
 .باملسلم 

و يوجبها اأاك  على العاقلة و  يش  على العصبة، فينظر إىل ما يستطيعون فيوجبهـا علـى العصـبة مـن غـري أن 
 .سب أن واف ، فيامل كل وافد ما يناسبيش  عليه ، ألهنا إمنا وجبت على جهة املواساة فل  ينا

وأعمــاب، فإنــا نوجــب الديــة  إفــوةأهنــا جتــب علــى األقــرب فــاألقرب، فــإذا كــان لــه : واملشــهو  يف املــذهب
على أفوته ونقسمها على  ال  سن  كما تقدب، على فسب ما يناسـبه  ييـض   نشـ  علـيه ، و  نوجبهـا 

 .على عمومته
 .مث األبنال مث األفوة مث بنيه  مث األعماب باآلبال ية النكاح ، فبدأ قياسا  على ا    وو : قالوا

 .بل جتب على مجيع العصبة األقا ب واألباعد ولو أمكن أن يتاملها أقا به: وقال األفناف
أوجبهــا علــى عصــبة القاتــل فظــاهر هــذا أهنــا جتــب علــى مجــيعه  ،  لظــاهر اأــديض فــإن النــيب : قــالوا

 . ح لظاهر الحديثوهيا هو القول الرا
 .وأما اجلواب عما ذكرى اأنابلة، فإننا نقول هناك فا   ب  أوليال النكاح وا    وب  العاقلة
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 .والفر  أن العاقلة من املناسب أن يتامل ذل  اجلميع ملا يف ذل  مصلاة ألن يف ذل  ختفيفا  
 .ل ألن يف ذل  ضر ا  على املرأةوأما و ية النكاح فإنه   يناسب فيها أن يكون العصبة كله  أوليا

ألن فينئذ يكون النفع من املال قليال  فإذا أكبرنا الو  ة كـان النفـع قلـيال  فـىت أنـه   : ويف ا    كذل 
 .يكاد يستفيد منه الو  ة

 [وال تحمل العاقلة عمدا  محضا  : ] قال
 .اقلة من ذل  شيلإذا قتل عمدا ، أو قطع طرفا  عمدا ، أو جرح عمدا ، فال جتب على الع

  حتمــل العاقلــة عمــدا  و  صــلاا  و   ": يــدل علــى هــذا مــا  وى البيهقــي بإســناد صــايث عــن ابــن عبــاس قــال
 ."اعرتافا  و  ما جىن اململوك

أي ما جين على اململوك كما فسرى األصمعي وابن أيب ليلى وأبـو عبيـد ومل " و  ما جىن اململوك: "وقوله
 .سريأ  خمالفا  هلذا التف

والنظــر يــدل علــى هــذا ألنــا إمنــا أوجبنــاى علــى العاقلــة يف اططــأ وشــبه العمــد، ختفيفــا  واملتعمــد   يناســب 
 .الت فيف عليه
 [وال عبــدا  : ] قال

 .إذا قتل عبدا  أو جىن على عبد فإنا   نوجب على العاقلة شيل وذل  لأل ر املتقدب
 .ى املال، فلو تعمد الرجل فقتل هبائ  أو غري متعمدووجهه من فيض النظر أن العبد ماُل فيجري جمر 

 [وال صلحـا  : ] قال
أنـا   أفلـف ولكـن اطلبـوا : إذا ادعى على  جل أنه قتل  جال ، وهو ينكر ذل  فقيل له، افلف، فقال

 .تريد كذا من املال: ما شئت  من املال فقالوا
 .ميكنه أن يدفع ذل  عن نفسه باليم  وذل  ألنه وجب من قبل نفسه وكان: فهذا   تتامله العاقلة

 
 [وال اعترارا  لم تصدقه به: ] قال

فــإذا ذهــب  جــل إىل القاضــي واعــرتف أنــه قتــل  جــال  فطــأ  فتجــب عليــه الديــة لكــن العاقلــة   تتامــل 
 .ذل  إذا كانت مل تصدقه به ، ملا تقدب من أ ر ابن عباس
 .ل يوجبون ذل  على العاقلةوألنه ميكن أن يتواطأ على ذل  هو وأوليال املقتو 

 .إن صدقته العاقلة هبذا ا قرا  فيجب عليه  ذل : لكن
 [وال ما دون ثلث الدية التامة: ] قال
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الدية التامة هي دية الذكر املسل  وهي مائة من ا بـل فـإذا وجـب عليـه الديـة أقـل مـن  لـض الديـة التامـة 
 .فإن العاقلة   تتامل ذل 

 .أو دية املنقلة فإهنا   يتاملها العاقلةفإذا وجبت دية املوضاة 
 .فإن العاقلة تتاملها إن كانت دية مسل  ذكر ملأمومةأما إذا وجبت عليه دية 

لكن لو كانـت املأمومـة مـن كتـايب أو امـرأة ولـو كانـت مسـلمة فإهنـا   تتاملهـا العاقلـة وذلـ  ألهنـا أقـل 
 .بأ ر ونظـر: من  لض الدية التامة ، واستدلوا

 .بمما ذكروى عن عمر أنه قضى بذل   واى ابن فزب يف احمللى عن ابن وه: أل رأما ا
األصل أن املال وـب علـى اجلـا  وهـذا هـو قيمـة متلفـه، فـإذا كـان  لـض الديـة التامـة : فقالوا: وأما النظر

 ".الالث والالث كاير"  فإنه وب على العاقلة ألن البلض كبري ُواف به فقد قال فأكبر
ا كان دون البلض، فإنا نوجبه عليـه هـو واسـتبنوا مـن ذلـ  ديـة اجلنـ  إذا مـات مـع أمـه أو بعـدها وأما إذ
 .واجلناية وافدة

قـد أوجــب ديـة اجلنـ  وهـي عـزة عبـد أو أمـة أوجبهـا علــى  باأـديض املتفـ  عليـه فـإن النـيب: واسـتدلوا
 .العاقلة وهي أقل من البلض

 .فدة، هذا إذا كان معها أو بعدهاكان تبعا  ألمه ألن اجلناية وا: فقالوا
 .وأما إذا كان قبلها فإهنا جتب على اجلا  نفسه

وهــو مـذهب الشــافعية أن العاقلــة تتامـل ديــة اططـأ وشــبه العمـد ســوال كانــت : والقـول البــا  يف املسـألة
 .البلض فأكبر أو كانت أقل من البلض

 .ألن ما حتمل الكبري فإنه يتامل القليل: قالوا
 .أوجب دية اجلن  على العاقلة، وهي أقل من البلض اديض املتف  عليه أن النيب وذل  لل
 .ما ذهب إليه اجلمهو  ملا تقدب من النظر و األ ر ما اأديض فيامل على ما ذكر اأنابلة و الرا ح

 رصـل
 هذا الفصل يف كفا ة قتل اططأ وشبه العمد

 خطأ  ومن قتل مؤمنا  خطأ  رتحرير رقبة مؤمنة وديـة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا  إال : قال تعـاىل
  رإن لم يجد رصيام شهرين متتابعين : مسلمة إلى أهله إلى أن قال

 [ومن قتل نفسا  محرمة  خطأ  مباشرة أو تسببا  بغير ح  رعليه الكفارة: ] قال رحمه اهلل
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أو كبـريا  ولـو جنينـا مسـلما  أو ذميـا  أو من قتل نفسـا  معصـومة ذكـرا  كانـت أو أنبـى، فـرا  أو عبـدا  صـغريا  
وأما العمد فال كفا ة فيـه وهـو مـذهب اجلمهـو  فالفـا  للشـافعية ؛ ألن اهلل مل . مستأمنا  فيجب يف ذل  الكفا ة

 . يوجبها ، أب شبه العمد فله فك  اططأ 
  قبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميااق ردية مسلمة إلى أهله وتحرير ر  : قال تعاىل 

 .سوال كان متسببا  أو مباشرا ، وسوال كان منفردا  باجلناية أو مشا كا  فتجب عليه الكفا ة
ومن قتل مؤمنـا  خطـأ  رتحريـر رقبـة  : ولو نفسه، وهو املشهو  يف املذهب لعموب قوله تعـاىل: وظاهرى

 .فيدفل يف هذا العموب قاتل نفسه  مؤمنة 
: ا ماب أمحد وافتا ى املوف  و الشيخ السعدي والشـيخ حممـد بـن إبـراهي   وقال األفناف وهو  واية عن

 .وهيا هو القول الرا حأن قاتل نفسه ليس عليه كفا ة أي   اري من ماله 
ويــدل عليــه مــا  بــت يف الصــايا ، أن عــامر بــن األكــو   جــع عليــه ســبعة فقتــل نفســه، فلــ  يوجــب 

 .الكفا ة يف ماله النيب
 .ردية مسلمة إلى أهله قوله تعالى سياقها فيمن قتل غريى بدليل ف: وأما اآلية

وجتب سوال كان القاتل مكلفا  أو غري مكلف ألنه ف  ما  يتعل  بالقتل كالدية و  يصاب عنهما لكن 
 .  إن صاب الصيب املميز أجزأى 

 .حترير  قبة فإن مل ود  قبة فصياب شهرين متتابع  لآلية املتقدمة: والكفا ة
 .وتقدب الكالب يف باب الظها ، تقدب الكالب على حترير الرقبة وصياب الشهرين املتتابع 

 .فإن مل يستطع أن يصوب شهرين متتابع 
 . فاملشهو  يف املذهب فا طعاب قياسا  على الظها  واجلما  يف هنا   مضان واألظهر أهنا تسق  

 
 

 
 بـاب القسـامة

 .والقس  معروف وهو األف: وقسامة ، فالقسامة اس  للقس  هذا لغة  من أقس  يقس  قسما  : القسامة
 .وهي أيـمان مكررة ري دعوى قتل معصوم ]: وأما يف ا صطالح فعرفها املؤلف بقوله
 .[سواء كان المعصوم مسلما  أو كاررا  
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عبـد واألصل يف القسامة ما  بت يف الصايا  عن سهل بن أيب فبمة عن  جـال مـن كـربال قومـه، أن 
اهلل بن سهل، وحميصة بن مسعود فرجا إىل فيـرب مـن جهـد أصـاهب ، فـأتى حميصـة فـأفرب أن عبـد اهلل بـن سـهل 

واهلل ما قتلناى، فأقبـل هـو وأفـوى ُفويصـة وعبـد : أنت  واهلل قتلتموى، قالوا: قد قتل وطرح يف ع  فأتى يهود فقال
( إمـا أن يـدوا صـاحبكم وإمـا أن يـأذنوا بحـرب)  اهلل لالرمحن بن سهل، فذهب حُميِّصـة ليـتكل  فقـال  سـو 

" إنــا واهلل مــا قتلنــاه، رقــال لحويصــة ومحيصــة وعبــد الــرحمن بــن ســهل : ركتــب إلــيهم رــي ذلــ  ركتبــوا
ليسوا مسلمين، روداه رسـول : قالوا" ال قال ريحلف لكم يهود: قالوا" أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم

  .(من عنده، ربعث إليهم مائة ناقة  اهلل
 (.أقّر القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية) أن النيب: ويف صايث مسل 

سوال كان القتل له أ ر كـأن يكـون ملط ـا  بالـدب أب مل يكـن لـه أ ـر وذلـ  : وقوله يف دعوى قتل معصوب
 .ألنه حيتمل أن يقتل فنقا  أو حنو ذل 

ستفصــل أوجــدوى ملط ــا  بالــدمال أب  ، مل يستفصــل األنصــا  ملــا أدعــوا علــى اليهــود مل ي وألن النــيب
 .فدل على أنه   يشرتط أن يكون هناك أ ر للقتل وهو مذهب مجهو  العلمال

 [.ومن شرطها اللوث وهي العداوة، الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا  بالاأر: ] قال
األسر أو بـ  الطوائـف أو  فمن شرطها العداوة الظاهرة وليست الباطنة كاألفقاد وحنوها اليت تكون ب 

 .األش اص
 .هذا هو املشهو  يف مذهب اأنابلة، بل من شرطها العداوة الظاهرة كالقبائل اليت يطلب بعضها بعضا  بالبأ 

بل مىت ما ترجات صاة الدعوى أي هناك قرائن تدل على صاة الدعوى فهـي لـو  : وقال الشافعية
 .ب وتلميذى ابن القي  وهو  واية عن ا ماب أمحدفتببت هبا القسامة وافتا  هذا شيخ ا سال

 .مبعىن يكفي يف إ بات القسامة ترجث صاة الدعوى وإن مل تكن العداوة ظاهرة
 .كأن يتفر  مجاعة عن قتيل أي ازدمحوا فأنفض هذا ا زدفاب وهناك قتيل

كـان عنـد املقتـول   فإن أدعى أوليال املقتول على أفٍد ممن فضر فإن هـذى قرينـة تقـوي صـاة دعـواى ، أو
 جل معه سيف أو سالح وحنو ذل  فهذى قرينة تقوي ، أو شهد نسال أو صبيان، وشهادة النسال والصبيان   
تقبــل هنــا لكنهــا تكــون قرينــة قويــة،   ســيما إذا تبــ  أهنــ    يتواطــؤن علــى مبــل ذلــ ، فيكــون لو ــا  تببــت بــه 

 .ةالقسامة و  نقول يببت معه القتل ألهنا ليست بين
وإن هذا اأك  ليس فاصا  مبا ذكرى اأنابلـة بـل يببـت بكـل مـا ترجاـت معـه  وهيا القول هو الرا ح

 .صاة الدعوى
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وهـو أن يقـال، هـل تببـت القسـامة يف اططـأ وشـبه العمـد كمـا تببـت يف : وعلى هذين القـول  ينبـين فـر 
 العمد أب  ؟

طوا العــداوة الظــاهرة، والعــداوة الظــاهرة ينــت  منهــا   تببــت إ  يف العمــد ألهنــ  اشــرت : فعلــى قــول اأنابلــة
 .قتل عمٍد   قتل شبه عمد أو فطأ

 .ولذا فإن املشهو  يف مذهب أمحد أن القسامة   تببت يف شبه العمد واططأ
وعلـى قــول الشــافعية تببــت يف اططــأ وشــبه العمــد ألنــه مـىت ترجاــت القرينــة الــيت تقــوي أنــه قــد قتــل فــإن 

 . ال كان قتل عمد أو فطأ أو شبه عمدالقسامة تببت سو 
 .وتقدب ترجيث قول الشافعية وهذا الفر  ينبين عليه فهو الراجث

 .والقسامة باتفا  العلمال خمتصة بالنفس، أما ما دون النفس من األطراف واجلراح فال قسامة فيها
 [.رمن أدعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا  واحدة وبرئ: ] قال
 .  أو أدعوا ما ليس بلو : ليه أنه قد قتل فالنا ، فيقال للمدع  وهل عندك  لو  قالوا جل أدعى ع
 .حيلف ميينا  وافدة و  شيل عليه: فاينئذ

 .هذا إذا كانت الدعوى توجب ما   وذل  ألنه إذا نكل فقال   أفلف فنوجب عليه الدية
ه قود ألن قتل الذمي   قود فيه فنقـول لـه فلو أدعى على  جل قتل ذمي فإذا نكل فال يببت علي: مباله

 .افلف فإن فلف برئ، وإن مل حيلف فإنه جتب عليه الدية
 :أما إذا كان يرتتب عليه قود

فاملشـهو  يف املـذهب أنــه   حيلـف، كــأن يـدعي عليــه أنـه قتــل إنسـانا  مســلما  فـال حنلفــه، وذلـ  ألنــه إذا 
 .أدود تد أ بالشبهات إذن   فائدة من حتليفهنكل عن اليم  فإنا   نببت القود بذل  ألن ا

لعمـــوم عبـــد الـــرمحن بـــن ســـعدي، أنـــه حيلـــف وهـــو قـــول يف املـــذهب، وافتـــا ى : والقـــول البـــا  يف املســـألة
 .يعين من أنكر وهذا منكر فتجب عليه اليم  (واليمين على المدعى عليه : ) قوله

 ـــا، فـــال يقـــاب عليـــه اأـــد بنكولـــه لكنـــه لـــو  فتببـــت هبـــا والفائـــدة مـــن هـــذى اليمـــ ، أنـــه إذا نكـــل فهـــي تعتـــرب لو 
 .القسامة
وهـيا هـو ،  اجتمعت دعوى املدعي، ونكول املدعي عليه فكانت هذى قرينة قوية على صاة الدعوى: فاينئذ

 .القول الرا ح ري المسألة
 :مسـألة
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ض اآلفـر فـال قسـامة ويشرتط يف القسامة اتفا  أوليال املقتـول فـإن أ بـت بعضـه  الـدعوى وأنكرهـا الـبع
 .ألنا لو أ بتنا القسامة فيرتتب عليها القود و  ميكن القود مع افتالفه  ألن القصاص   يتجزأ

 رهل تابت القسامة أم ال؟أما لو أ بته بعضه  ومل يببته البعض اآلفر لكنه  مل ينكروا بل قالوا   ند ي 
 .قو ن ألهل العل 

 .تفاقه  وهذا هو مذهب مال  واملشهو  يف املذهب أهنا   تببت لعدب ا: القول األول
 .أهنا تببت وهو مذهب الشافعية ووجه يف مذهب اأنابلة: القول البا 
مل يشــرتط ذلــ  يف فــديض عبــد اهلل بــن ســهل املتقــدب،  وذلــ  ألن النــيب: هــو القــول البــا  والقــول الــرا ح

 (.لى ر ل واحد منهم رتأخيونه برمتهيقسم خمسون منكم ع) بقوله عليه الصالة والسالم واكتفى 
 :مسـألـة

 .على  جل منه  القسامة   تصث إ  على مع  سوال كان فردا  أو مجاعة لقول النيب
فــإن كانــت علــى غــري معــ  كــأن تكــون علــى  جــل مــبه  أو علــى  جلــ  مــن غــري تعيــ  أو كانــت علــى 

 .أهل بلٍد   ميكن فصره  فإن القسامة   تببت
 . يف املذهب أنه يشرتط أن يكون وافدا  وأن القسامة   تكون على أكبر من وافدواملشهو  

 .يف هذى املسألة هو الرا حأهنا تببت على اجلماعة كما تببت على الوافد : وعن ا ماب أمحد
 .ألن القسامة بينة تببت هبا اأد على النفس، فتببت هبا اأد على أكبر من نفس

ا بببــوت القســامة فهــل يببــت القــود علــى اجلماعــة فيقتلــون أب   يببــت إ  فــإن كانــت علــى مجاعــة وقلنــ
 الدية؟

 :قو ن ألهل العل 
 .ألن القسامة بينة ضعيفة فل  يببت هبا القود على أكبر من نفس: بالدية، قالوا: اجلمهو  قالوا

 .سألةوهو القول الرا ح ري هيه المأن القود يببت هبا على أكبر من نفس : مذهب الشافعية
ألهنا بينة قوية بـدليل قتـل الـنفس هبـا، وفيـض يببـت هبـا قتـل نفـس فـال مـانع أن يببـت هبـا قتـل أكبـر مـن 

 .نفس
 [.ويبدأ بإيمان الر ال من ورثة الدم: ] قال

 .فيبدأ باملدعي، وه  و  ة الدب فيالفون أي الرجال، ،س  ميينا  
 .وهذا باتفا  العلمالوأما النسال فال دفل هلن يف القسامة وكذل  الصبيان 

 .أما الصبيان فقوهل  ليس يجة



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دياتكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4134

 

 

 حمد بن عبدهللا الحمد حفظة هللا / الشيخ  لفضيلة

 

32 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 .أي ،سون  جال   (يحلف خمسون منكم: ) رلقولهوأما النسال 
 .وو  ة الدب كاألخ والع  وان الع  وا بن والزوي

 [.ريحلفون خمسين يمينا  : ] قال
إ  ه ، فإذا كان  تقس  بينه  على إ  ه  من امليت، فتوضع مسألة للميت مث تقس  هذى األميان يسب

 .له ،سة من األبنال فعلى كل ابن عشرة أميان
 .والزوي إن مل يكن هلا أو د عليه قد  النصف من هذى األميان

 .ووبـر الكسـر: قالوا
 .هذا هو املشهو  يف مذهب ا ماب أمحد

 (.أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم: ) بقوله : واستدلوا
 .واملستا  ه  الو  ة: قالوا
وهو  وايـة عـن أمحـد أن الـذي حيلـف هـ  العصـبة، األقـرب فـاألقرب، و بـد أن : قول البا  يف املسألةوال

 .حيلف ،سون  جال  كل  جل ميينا  وافدا  
 .فيبدأ بتوزيعه على أبنائه، مث على إفوانه وبين إفوانه مث أعمامه وهكذا، كما تقدب يف ترتيب العصبة يف ا   

يقســم : )قــال مــا ثبــت رــي الصــحيحين رــي هــيا الحــديث أن النبــيب: ويســتدل علــى هــذا القــول
 (.خمسون منكم على ر ل منهم رتأخيونه برمته

 (.رتبرؤكم يهود بأيمان خمسين منهم: ) وقال 
 .وهو ظاهر اأديض، وبه يت  ا فتياط التاب للدب وهيا هو القول الرا ح

 .قا  الدب ليس خمتصا  بالو  ةفإن استا (وتستحقون دم صاحبكم أتحلفون: ) وأما قوله 
نعــ  الو  ــة يســتاقون إ  ــه لكــن عصــبته يســتاقون ذلــ  ملــا يف قلــوهب  مــن الغــي  وملــا حيتاجونــه مــن التشــفي مــن 

 .قتل موليه 
أمــا مــا و د يف بعــض الروايــات مــن أهنــ  يقســمون ،ســ  ميينــا  فــإن  و،  مث اأــديض املتقــدب نــص ذلــ 

 .س   جال  و  يدفل قس  ،س   جال  يف ،س  ميينا  اطمس  ميينا  تدفل يف أقساب ،
 .و  يقس  إ  من عل  نسبه منه، أي عل  أنه يتصل نسبه فعال  عند فالن من أجدادى

وأما إذا كان   يعل  اتصال نسبه كما يقع هذا يف القبائل واليت هلـا عشـائر كبـرية، فـإهن    يعلمـون مـىت 
رشــيا  مــن قــريا يف هــذا الوقــت فــإهن    يعلمــون مــىت يكــون اجتمــا  النســب وتمعــون يف النســب كمــا لــو كــان ق
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القريب، فإنه   حيلف ويدل على هذا أن الناس كله  من أب وافد فيه  اتصال يف النسب ومع ذل    أفد 
 .يقول إن أي  جل يقس  فال بد أن يكون النسب معلوما  اتصاله كما قر  هذا املوف  ابن قدامة

 [.نكل الورثة أو كانوا نساء  حلف المدعى عليه خمسين يمينا  وبرئرإن : ] قال
 .فإذا نكل الو  ة عن األف أو كانوا نسال  فإن املدعى عليه حيلف ،س  ميينا  ويربأ

ريبــرؤكم يهــود )  ال رقــال النبــي: قــالوا( أتحلفــون وتســتحقون دم صــاحبكم:  ) لمــا قــال لهــم لقولــه
 (.بأيمان خمسين منهم

 . ير  الو  ة يلفه إما لفسقه أو لكفرى أو حنو ذل  فتببت ديته يف بيت املالفإن مل
فـــإن نكلـــوا أي املـــدعى علـــيه ، عـــن األـــف فإنـــه تببـــت الديـــة و  يببـــت القـــود ألن القـــود   يببـــت يف 

 .النكول وإمنا يببت الدية
 

 آله وصحبه أ معينوعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 


